Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 20 september 2018
Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson, Karin Cederberg, Rolf
Hermansson, Bernt-Johan Lindberg,

Protokoll
§ 13

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 14

Val av justerare: Till justerare valdes Karin Cederberg.

§ 15

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 16

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 17

In- och utgående skrivelser: Finns inga.

§ 18

Rapporter:
a) Frukostmöte 4 sept: LRF var medarrangör till detta möte där de
politiska partierna i Uddevalla kommun var inbjuda.

b) Översiktsplanering: Kommunen har bjudit de politiska partierna
till flera möten om översiktsplanen. Torsten T. och Stig O. har varit
med på 2 av dessa. En av de mest populära frågorna är cykelvägar i
kommunens olika tätorter.

c) Valet 2018: Valet är nu gjort och LRF drev inga specifika frågor i
detta val.

d) Eventuella sammanslagning avdelningar: Stig Olsson och Bo
Olsson diskuterar vidare om en sammanslagning av avdelningarna
Bäve Lane-Ryr och Ljungskile Forshälla.
§ 19

VA-plan samråd (svar 31 okt): LRF har rätt att lämna synpunkter på
denna VA-plan för Uddevalla Kommun. Mötet var överens om att
det är viktigt att vi lämnar ett remissvar. Stig Olsson och Torsten
Torstensson fick i uppdrag att sätta ihop ett remissvar.

§ 20

Restenäs Strand samråd (svar 5 okt): Torsten Torstensson fick i
uppdrag att för kommungruppens räkning lämna remissvar.

§ 21

Resteröd Hog samråd (svar 5 okt): LRF beslutar att ta kontakt med
markägaren som tillsammans med Stig Olsson o Nils Melin lämnar
ett samrådsyttrande.

§ 22

Möte förtroendevalda på Smedberg 2 okt: Ordförande
informerade om inbjudan till träff för förtroendevalda som hålls på
7 olika platser. Smedbergs gård i Håby är den plats som ligger
närmast i vårt område och han uppmanade alla som har möjlighet
att deltaga och var och en gör sin egen anmälan till träffen.

§ 23

Aktiviteter: Bernt-Johan förslog ett besök på en av vinodlingarna i
vår närhet. Bernt-Johan jobbar fram ett förslag.
Torsten Torstensson tar kontakt med räddningschef Bernt Eriksson
om logistikern vid en framtida brand.

§ 24

Övriga ärenden: Bernt-Johan Lindberg informerade om att han har
blivit uppringd av tidningen Bohusläningen om en kraftledning till
Preemraff i Lysekil.
Torsten Torstensson informerade om ett svar till LRF kommungrupp
från Jan Eksvärd från LRF riks om spridning av slam, Torsten o Stig
utvärderar svaret och återkommer till gruppen.

§ 25

Nästa möte: Den 25 oktober kl. 18:30

§ 26

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och
förklarade mötet avslutat.

Ordförande: Stig Olsson

Justerare: Karin Cederberg

Sekreterare: Bertil Sköldh

